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Sessió 25 de la CT

La sessió de la Comissió de Territori (CT) s’obre a tres quarts d’onze del matí. Presideix 

Meritxell Roigé i Pedrola, acompanyada del vicepresident, Gerard Gómez del Moral i Fus-

ter, i del secretari en funcions, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa el lletrat Pere 

Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, Violant Cervera i Gòdia, Fer-

ran Civit i Martí, Neus Lloveras i Massana, Marc Sanglas i Alcantarilla, Maria Senserrich i 

Guitart i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Fran-

cisco Javier Domínguez Serrano i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta 

Escarp Gibert i Eva Martínez Morales, pel G. P. Socialista; Josep Lluís Franco Rabell i Hor-

tènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del 

Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-

00014/11). Govern de la Generalitat. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 206, 5; 

esmenes a la totalitat: BOPC 245, 10; esmenes presentades: BOPC 456, 19).

2. Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en el transport pú-

blic (tram. 250-01073/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-

ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 446, 

120; esmenes: BOPC 489, 158).

3. Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, d’activitat eco-

nòmica i logístics (tram. 250-01089/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 452, 15; esmenes: BOPC 489, 162).

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territo-

ri i Sostenibilitat sobre les garanties del compliment de l’acord sobre el cabal del Ter (tram. 

354-00203/11). Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

La presidenta

Bon dia. Podem començar? (Pausa.) Hi ha algú que li falte algú? (Pausa.) Algu-
na incidència? (Pausa.) Podem iniciar? (Veus de fons.) D’acord, substituïx al Jordi 
Terrades. (Hortènsia Grau Juan demana per parlar.)

Hortènsia Grau Luis

El diputat Lluís Rabell substitueix el diputat Marc Vidal, que està en un embús.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies. (Marc Sanglas i Alcantarilla demana per parlar.)

Marc Sanglas i Alcantarilla

I la senyora Maria Senserrich substitueix el diputat Jordi Sendra i la senyora 
Neus Lloveras substitueix la Dolors Rovirola.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Podem, ja, començar? (Marina Bravo Sobrino demana 
per parlar.)

Marina Bravo Sobrino

El diputado Martín Barra al diputado Javier Rivas.

La presidenta

Perfecte. Gràcies.
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Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 
(elaboració del dictamen)

200-00014/11

Ara sí, comencem amb l’ordre del dia d’avui: el Projecte de llei de port i de trans-
port en aigües marítimes i continentals. 

Ens tocaria la votació de les esmenes que queden vives del text del dictamen, i, 
per tant, d’acord amb el guió que els han passat de votació, amb alguna esmena que 
han acordat ara a última hora –ja els ho aniré dient cada vegada que votem–, proce-
diríem a iniciar la votació.

En primer lloc, votaríem les esmenes del Grup Parlamentari del Partit Popular; 
en aquest cas l’esmena número 2.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 6 abstencions, del Partit Socialista i del Grup de Ciutadans; 

1 vot a favor, del Grup del Partit Popular, i la resta de vots en contra.
Segona votació: l’esmena número 5. 
Vots a favor de l’esmena?
Vots en contra?
Queda rebutjada només amb 1 vot favorable a l’esmena per part del Grup del 

Partit Popular i la resta, tots, els vots en contra.
Tercera votació: esmenes 10 i 210.
Vots a favor de les esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 1 vot a favor del Grup Parlamentari del Partit Popular, 4 absten-

cions del Grup Parlamentari de Ciutadans i la resta de grups en contra de les esmenes.
Següent votació: esmenes 47, 81 i 97.
Vots a favor de les esmenes? 
Tres.
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades amb 3 vots a favor, del Grup de Catalunya Sí que es Pot i el Par-

tit Popular; 4 abstencions del Grup de Ciutadans i la resta de vots en contra, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, la CUP - Crida Constituent i el Partit Socialista.

La cinquena votació seria la resta d’esmenes vives del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular: la 11, la 16, la 17, la 19, la 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 37, 43, 62, 64, 66, 
68, 70, 71, 74, 75, 78, 139, 175, 176, 197, 199, 203, 215 i 216. Correcte? (Pausa.)

Vots a favor de les esmenes? 
Un.
Vots en contra? 
Abstencions?
Queden rebutjades en comptar amb 1 vot a favor, 4 abstencions del Grup Parla-

mentari de Ciutadans i la resta de vots en contra.
Passem ara a les esmenes del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Esmena número 9, que ha estat sotmesa a una transacció.
Vots a favor d’aquesta transacció?
Vots en contra?
Queda aprovada amb tots els vots a favor, excepte 1 vot en contra de la CUP - 

Crida Constituent.
La següent votació és la resta d’esmenes vives del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Aquí hi ha retirada la número 3 i, per tant, ens quedarien la 4, la 51, la 52, 
104, 117 i 123.
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Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades en comptar amb 4 vots a favor del Grup Parlamentari de 

Ciutadans i 1 abstenció del Grup Parlamentari del Partit Popular, i la resta de vots 
en contra.

Passem, ara, a la votació del text del dictamen proposat per la ponència. 
En primer lloc, votaríem els articles 1 i 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat en comptar amb els vots del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, de  

Catalunya Sí que es Pot; 1 vot en contra del Grup Parlamentari de la CUP i la resta, 
abstenció.

Votació de la disposició addicional sisena. En aquest cas, afecta també l’article 
183.13 i el preàmbul. És una transaccional.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat en comptar amb 5 abstencions del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans i el Partit Popular, 1 vot en contra i la resta de vots a favor.
I, en últim lloc, votació de la resta del dictamen proposat per la ponència.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada la resta del dictamen per 13 vots a favor; 1 en contra, del Grup 

Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, i 5 abstencions, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans i del Partit Popular.

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en el 
transport públic

250-01073/11

Per tant, passem ja al següent punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució so-
bre la presència d’animals de companyia en el transport públic. Ha estat presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el seu portaveu, el senyor 
Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Sí; gracias, presidenta. Muy rápidamente, de lo que trata la propuesta de resolu-
ción es de hacer compatible la presencia de animales de compañía, especialmente 
los perros guía para personas invidentes, en el transporte público. Y que sea compa-
tible para que no moleste a los usuarios de los transportes públicos y, especialmen-
te, a aquellas personas que tienen alergias o problemas respiratorios.

Yo creo que, pues, bueno, se tiene que hacer compatible tanto el derecho de los 
usuarios a viajar en transporte público sin peligro para sus problemas de alergias..., 
y también hacerlo compatible para aquellas personas que quieran ir con sus anima-
les de compañía, especialmente los que son perros guía, en el transporte público; 
que sea una necesidad y que sea compatible.

En ese sentido, hay una propuesta, una esmena de Junts pel Sí, que la hemos 
aceptado y creo que mejora un poco el texto, y no hace solo referencia a Ferrocarri-
les de la Generalitat de Catalunya, sino a todo el transporte público. Y yo creo que 
mejora un poquito lo que es el objeto de la propuesta de resolución.
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La presidenta

Moltes gràcies. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. Compartim el fons de la proposta de resolució presentada 
pel senyor Villagrasa; com ell especificava, vam presentar una esmena en el sentit 
de millorar alguna part del text inicial. 

Per una primera banda, la proposta de resolució només feia referència al trans-
port ferroviari, i, en tot cas, el que creiem que és interessant és eixamplar aquesta 
mesura a tot el que sigui el transport públic; i, d’altra banda, en la proposta de re-
solució es concretava una mesura molt clara que era limitar els espais on els ani-
mals poden viatjar, en tot cas, tenint en compte la diversitat del transport públic i la 
diversitat de situacions. Em sembla que és més interessant generar un protocol que 
permeti, en funció de cada situació i en cada cas, que s’adoptin les mesures corres-
ponents per fer compatible el dret a la salut de les persones amb també poder fer el 
transport amb els animals.

I, per tant, des d’aquest punt de vista, agrair també la facilitat del senyor Villa-
grasa per acceptar l’esmena, i hi donarem suport.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Passem ara a la resta de grups parlamentaris. En primer lloc, 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, bon dia. Seré molt breu, perquè és un tema molt fàcil d’explicar i està molt 
ben explicat. 

Hi donarem recolzament, perquè la proposta inicial ja era vàlida per a nosaltres 
i la millora que s’ha fet amb l’esmena encara, doncs, la poleix una miqueta més.

O sigui que, per la nostra part, res més.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Eva Martínez, del Grup Parlamentari 
Socialista.

Eva Martínez Morales

Sí; gràcies, presidenta. Bé, jo crec que s’ha explicat molt bé. Crec que és un tema 
en el qual s’han de respectar, doncs, tant els drets dels propietaris dels animals que 
vulguin utilitzar el transport públic com també els drets a la salut de les persones 
que són usuàries d’aquests transports.

Per tant, el nostre vot serà favorable per tal que, al més aviat possible, es puguin 
disposar d’aquests protocols d’actuació adients.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Nosaltres també hi donarem suport, perquè, tot i que compar-
tíem el fons de la proposta de resolució, creiem que l’esmena és més clara i compatibi-
litza tant els drets dels propietaris dels animals com els drets de les persones que tenen 
aquestes dificultats i trastorns respiratoris.

Per tant, hi donarem suport.

La presidenta

Moltes gràcies. En darrer lloc, té la paraula el senyor Sergi Saladié, pel Grup 
Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.
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Sergi Saladié Gil

Sí, simplement per traslladar lo vot favorable a aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. 
Podem procedir a la votació de la proposta.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat de tots els grups.

Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, 
d’activitat econòmica i logístics

250-01089/11

Passem al següent punt: Proposta de resolució sobre un ús racional dels polí-
gons industrials, d’activitat econòmica i logístics, presentada pel Grup Parlamen-
tari de la CUP - Crida Constituent. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Sergi 
Saladié.

Sergi Saladié Gil

Molt bé. Gràcies, presidenta. Hem presentat..., bé, vam presentar ja fa uns mesos 
aquesta proposta de resolució amb relació a una altra que vam presentar referent a 
la comarca del Ripollès –aquesta té un abast al conjunt territorial d’aquesta part del 
país–, amb un argumentari molt simple i que fins i tot ens sembla lògic i reconegut 
pel mateix Departament de Territori i Sostenibilitat.

Partim d’un excedent de sòl industrial, logístic i d’activitats econòmiques molt 
important. El que es tracta, doncs, és de redefinir i impulsar allò que ja tenim cons-
truït i no programar nou sòl industrial; però, en canvi, ens trobem..., i això ho reco-
neix la mateixa conselleria, el 19 de gener del 2017, lo mateix conseller Rull en seu 
parlamentària va dir, i ho cito literalment: «Avui aproximadament el 70 per cent del 
sòl classificat industrial a Catalunya resta per ocupar o desenvolupar i, en aquest 
sentit, el que hem de fer és aprofitar allò que tenim.»

Efectivament, la nostra proposta va encaminada, doncs, a poder reciclar, poder 
reaprofitar, posar en valor allò que ja està urbanitzat i classificat i qualificat com a 
sòl industrial, davant d’algunes noves propostes, que el que pretenen fer és, encara, 
construir i urbanitzar nou sòl industrial.

Actualment, tenim diverses propostes, quasi totes tramitades a través de plans 
directors urbanístics. Només per citar-ne alguns: el del Circuit de Catalunya, el 
del delta del Llobregat, el Logis Penedès, Gran Via - Llobregat, l’activitat mine-
ra del Bages, entre d’altres, preveuen noves classificacions o requalificacions de 
nou sòl industrial, a banda, també, de tots aquells POUM que també pretenen fer 
modificacions, ja sigui per la revisió del mateix POUM o modificacions puntuals 
per requalificar o reclassificar nou sòl industrial.

En paral·lel a aquesta contradicció, podríem dir, i entenem que de manera molt 
assenyada, el Departament de Territori i Sostenibilitat el desembre de 2016 va anun-
ciar que el Govern estava treballant..., va anunciar l’inici dels treballs d’elaboració 
del Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics.

Per tant, entenem que en aquest context de reflexió sobre com han de reformular 
aquest sòl industrial excedentari i, tenint en compte que hi ha tots aquests processos 
en marxa per a la requalificació i la promoció de nou sòl industrial, no mos sembla 
oportú que aquesta dinàmica convisqui. Per tant, entenem que és en lo marc d’aquest 
pla on s’haurà de posar aquest èmfasi en com reaprofitem aquests espais.

I, en aquest sentit, plantegem una proposta de resolució entenem que molt sim-
ple, però alhora molt contundent i prou radical, en lo sentit d’establir i demanar una 
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moratòria al Govern en la tramitació i adjudicació i promoció de nous polígons in-
dustrials fins que aquest pla no estigui finalitzat. Perquè entenem que, mentre fem 
un pla, lo lògic seria asseure-mos tots, asserenar-mos tots, tenint en compte que te-
nim un gran estoc de sòl industrial, i que sigui aquest pla, en lo marc d’aquest pla, 
que esperem que pugui ser el màxim de consensuat possible, establir quines han de 
ser les bases del reaprofitament del nou sòl industrial.

I, en tot cas, una moratòria que duraria sis mesos, segons lo nostre plantejament, 
perquè el que demanem en el segon punt és que aquest pla sigui presentat en lo ter-
mini de sis mesos. Per tant, tampoc estem demanant una moratòria eterna, podríem 
dir, sinó simplement ara per poder parar, per poder reflexionar, per poder entendre 
cap on volem anar, poder decidir cap on volem anar.

I per a aquest pla entenem que sí que fem algunes propostes que podria contenir, 
que mos semblen assenyades: primer, fer propostes de dinamització, de reciclatge, 
de reutilització –que entenem que això ja ho farà, pensem que estem parlant d’un 
70 per cent del total de sòl industrial que avui en dia no té un ús–; també proposem 
desclassificar sòl, desqualificar sòl allà on hi hagi unes evidències que sobra sòl in-
dustrial i, per tant, donar-li un altre ús o revertir-lo al seu ús original o previ a la 
requalificació. I també entenem, i fins i tot hi obrim la porta, que en aquests llocs 
on realment pugui ser necessari i quedi demostrat que fa falta nou sòl industrial..., 
perquè la realitat, aquest 70 per cent de sòl excedentari no està distribuït geogràfi-
cament de forma homogènia, doncs, plantejar que allà on, efectivament, pugui ser 
demostrat que falta nou sòl industrial, aquest nou sòl industrial pugui ser compensat 
desclassificant la mateixa superfície de sòl en un altre territori.

Per tant, mos semblen propostes prou assenyades que estan en lo marc d’una 
línia de treball que ja porta el departament, i, per tant, lo que fem és demanar lo 
suport de la resta de grups parlamentaris per intentar aprovar aquesta proposta de 
resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Hi ha una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Marc Sanglas.

Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, presidenta. En tot cas, vam presentar aquesta esmena sense gaire fortu-
na; però, en tot cas, amb la voluntat, diguem-ne, d’afinar una mica la proposta pre-
sentada per la CUP.

Compartim la diagnosi, eh? I vostè feia esment a les paraules del conseller Rull 
en la seva compareixença del gener, en la qual s’exposava, diguem-ne, un excedent 
de sòl industrial. I perquè, segurament, aquest excedent també és aplicable a altre 
tipus de sòl, que, en tot cas, entenem que com a país hem d’arribar a un replanteja-
ment segurament de la classificació que tenim i desclassificar, en alguns casos, les 
situacions que tenim, perquè es van fer en èpoques de gran creixement i, a vegades, 
la realitat és tossuda i ha demostrat que algunes d’aquelles previsions no s’han com-
plert ni segurament es compliran. Per la qual cosa, diguem-ne, des d’aquest punt de 
vista de reflexió del que significa preservar el sòl, mantenir i defensar-lo, compartim 
al cent per cent la seva preocupació, i, com vostè deia, el Govern està treballant en 
aquesta línia.

El que sí que no compartim amb vostès són les propostes concretes que ens fan. 
Entenem que una moratòria en el context actual, diguem-ne, d’un cert repunt de 
l’economia ens sembla que ara, de cop i volta, aturar les iniciatives que puguin ha-
ver-hi, en aquest sentit, i que puguin permetre avançar ens sembla que és una mica 
perillós, i que, per tant, des d’aquest punt de vista, creiem que, en tot cas, cal plan-
tejar si en algun cas concret val la pena fer algunes actuacions en aquest sentit, però 
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també... –i això també és evident que el Govern té una visió general–, però també 
s’ha de fer de manera consensuada amb els ajuntaments. 

Per tant, diguem-ne, aquesta perspectiva ens sembla que, a nivell local, la po-
dem veure i es pot parlar amb els ajuntaments, però no entenem que doni peu a 
una moratòria de manera generalitzada, perquè estaríem, com diu la dita popular, 
matant mosques a canonades, i estaríem intentant solucionar un problema potser 
afectant altres situacions que realment necessiten alguna sortida.

Pel que fa al segon punt, el tema del Pla d’impuls i modernització dels sectors 
industrials, que en aquests moments hi està treballant el Govern de la Generalitat, 
els plantejàvem un esmena en la qual no es concretés, tal com vostès plantejaven en 
el seu text, però no hem tingut fortuna en aquesta proposta. I, per tant, nosaltres el 
que creiem i que, per tant, diguem-ne, sí a un compromís del Govern de poder exe-
cutar o de poder tenir previst en el termini d’aquests sis mesos el pla d’impuls, però 
que, en tot cas, aquest document no és un document urbanístic i, per tant, aquest 
document tampoc no havia de ser..., sinó que, en tot cas, hauria de marcar les línies 
estratègiques que donessin després les pistes a la direcció, però no és un document 
urbanístic tal com està plantejat. I, per tant, creiem que s’havia de dibuixar en línies 
més generals al que ha de fer aquest pla de modernització.

En tot cas, no hem estat, diguem-ne, amb la fortuna de poder comptar amb el seu 
suport a l’hora d’acceptar aquesta esmena. I, per tant, el Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí haurem de votar en contra de tots els punts.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el se-
nyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies. Bon dia. Bé, nosaltres pensem que s’ha de posar ordre i racionalitat al 
mapa de polígons industrials, tant pel que fa per efectes econòmics com per efectes 
ambientals de consum de territori. Però pensem que fer una moratòria d’aquestes ca-
racterístiques no es pot fer sense tenir més dades sobre la taula, perquè potser esta-
ríem aturant alguns projectes que poden ser beneficiosos per a l’economia i que pen-
sem que en la situació econòmica, doncs, tampoc no ens ho podem permetre. 

Ens sembla que la preocupació la compartim, però els mecanismes no són els 
que nosaltres considerem més adients. 

Igualment..., bé, no sé ja en aquest Parlament si les coses que s’aprovin tenen 
sentit, si la gent se les pot saltar, perquè, total, després del que va passar la setmana 
passada, doncs, potser tot això està una mica en qüestió, i, per tant, els efectes de la 
votació tampoc no crec que siguin massa importants.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No, el meu grup hi votarà en contra.
Hi han algunes de les raons que s’han exposat ja. Compartim algunes de les co-

ses que es diuen i que també són certes, no? És a dir que hi ha un excedent destaca-
ble de sòl industrial i d’activitat econòmica, que fa falta aquest Pla d’impuls i moder-
nització dels sectors industrials i logístics, que va anunciar el conseller el desembre 
del 2016 i que, d’alguna manera, n’hauríem, ja, de disposar per saber quines són les 
bases i, a més, jo crec que ho ha exposat bé el diputat de la CUP quan parla de que 
la distribució territorial és molt diferent, i per tant anar a... I aquesta jo crec que és 
una de les pegues de la proposta de resolució, no?, que generalitza, sense tenir en 
compte ni col·laborar tampoc amb els ajuntaments, algunes de les mesures que po-
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den acabar sent potser beneficioses en un àmbit, però perjudicials en un altre. I això 
és el que ens porta a votar en contra d’això. 

I un altre punt és que bàsicament també es generalitza amb els espais i amb 
l’activitat econòmica, o sigui, industrial, activitat econòmica i logística. I nosaltres 
considerem que l’activitat logística que ha d’acompanyar l’activitat industrial –i, per 
tant, en aquest moment, també és un dels sectors que està creixent respecte a la mit-
jana del PIB de Catalunya– tampoc, de manera generalitzada, se n’hauria de veure 
afectada. No només perquè acompanya l’activitat industrial, sinó també com a cor-
redor, en el seu moment, cap a altres països de la Unió Europea.

Per tant, bàsicament, són aquestes dues raons les que ens porten a votar en contra 
aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres entenem alguns dels motius que exposaven el 
diputat Sanglas o la diputat Escarp, però creiem que, en el fons, el que s’està dema-
nant en la proposta de resolució és del tot legítim i, a més, necessari, per una qüestió, 
pel context en el que estem vivint, pel model de desenvolupament econòmic justa-
ment –bé, no sé si hi haurà Ple o no, però la mateixa CUP té una moció de decrei-
xement. Perquè entenem que aquest model, com el tenim ara, no és sostenible i que, 
a més, tal com s’ha fet la distribució, tal com es va fer en el moment del boom eco-
nòmic la distribució del sòl industrial, doncs, no va ser del tot adequat. La prova és 
que quan vas per aquest territori, doncs, tens quilòmetres..., bé, i us ho dic perquè, 
en concret, en el meu territori, el Baix Penedès, et trobes amb quilòmetres i quilò-
metres de polígons buits i que no estan posats en marxa. 

A part, hi ha una altra qüestió que també té a veure amb això, que és tot el tema 
del sòl agrícola, la necessitat de tenir sòl agrícola per garantir la sobirania alimen-
tària en un context de canvi climàtic. 

També té a veure amb com està evolucionant la indústria i la logística. No po-
dem analitzar les coses amb clau o amb les ulleres del segle xix o del segle xx. La 
nova indústria serà més 2.0, serà una indústria de servei, no tan manufacturera, que 
potser no necessitarà tants espais. I hem d’anar a un model, si realment fem cas a les 
previsions de descarbonització de l’economia i de decreixement, que sigui més de 
serveis i no tant de produir objectes. Per tant, sembla que això és un marc molt des 
de d’alt, però, per mi, li dona sentit a la PR.

I ja, aterrant en el més particular..., vull dir, el departament ho sap, i la prova és 
que ha posat en marxa aquest pla, per analitzar-ho. I jo crec que igual que s’ha sigut 
valent amb el tema, per exemple, de desclassificar, no?..., quan hi va haver el boom 
es va classificar molt sòl urbà que en aquell moment feia falta i ara s’està veient 
que potser hi ha llocs, algunes ARE, que s’hauran de desclassificar i haurem d’anar 
molt a demanda que tinguem acreditada, no? En algun territori sí, però en altres no  
caldrà. 

Doncs jo penso que en el tema industrial, el mateix. Hauríem d’anar allò, en pla 
cirurgia, a mirar a quins llocs sí i a quins no. I, per tant, em sembla lògic, mentre es 
faci aquesta anàlisi i es pugui anar a fer aquesta cirurgia fina, doncs que hi hagi la 
moratòria. Fins que no ho tinguem clar, escolta, aturem-ho. Són sis mesos, vull dir... 
Bé, aturem-ho, i quan tinguem això clar... 

Això vol dir que ens petem tot el sòl industrial? No. Jo crec que, a més, hi ha 
idees, per exemple, al segon punt, que són justament les que l’esmena de Junts pel 
Sí intentava ratllar, que em semblen molt interessants. Vull dir, estan dient: «Escol-
ta, si cal classificar...» –perquè potser en algun punt, per algun projecte concret, cal 
classificar– «d’acord, fem-ho, però tenint en compte que cada vegada que classifi-
quem...», o sigui, tenint en compte el mapa global, no el que hem tingut aquests anys, 
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que cada poble havia de tenir el seu polígon, i després ens hem trobat amb el desastre 
territorial que tenim. 

Per tant, per tots aquests motius, nosaltres donarem suport a la proposta.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alberto Villagrasa.

Alberto Villagrasa Gil

Gracias, presidenta. Nosotros votaremos en contra y varios motivos del voto 
los han comentado otros portavoces. Es verdad que falta redefinir un poco el suelo 
industrial que hay en Cataluña, seguramente sobra en algunos municipios, segura-
mente en otros municipios faltaría suelo industrial y sería una oportunidad para esos 
municipios, pero la forma más idónea de ordenar esa situación no es crear morato-
rias. Primero, porque puede afectar a un sector tan importante como es la industria 
y el sector de la logística en Cataluña, que afecta pues a la economía, no solo de 
Cataluña, sino del resto de España y que, además, afecta también al trasporte del 
comercio internacional. 

Nosotros no creemos que sea la mejor manera afectar seis meses a la economía 
y al territorio catalán. Seis meses para la economía es una eternidad, y en seis me-
ses se pueden producir pues graves consecuencias económicas para el sector de la 
logística y eso supone pues para las empresas y detrás de las empresas hay personas 
que están trabajando. Y, por tanto, creemos que esas moratorias son muy peligrosas 
para la economía de una sociedad, de un territorio y de un país. 

Y, evidentemente, esta no es la forma de intentar reordenar la situación, que es 
verdad que es un problema, que es verdad que hay que reordenarlo, pero no a través 
de medidas que paren la economía de nuestra sociedad.

La presidenta

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Sí, per posicionar-me sobre les esmenes i afegir alguns comentaris. No hem ac-
ceptat l’esmena bàsicament perquè mos semblava tot just lo punt més assenyat de la 
nostra proposta, no?, que era el de dir: reconeixem que hi pot haver casos que fa falta 
nou sòl; possibilitem que aquest nou sòl existeixi, però compensem-ho amb la retira-
da de sòl industrial en altres parts del territori.

Jo m’he quedat molt reconfortat i us agraeixo, doncs, que compartiu l’anàlisi. Me 
m’aniré molt content d’aquí, perquè, doncs, com a mínim, diguéssim, anem pel bon 
camí. Però no deixa de ser, doncs, una miqueta lo que veu la gent des de fora d’aquí, 
no?, del parlamentarisme, que, tot i reconeixent les anàlisis i les diagnosis que es 
fan, perquè tots convenim que sobra sòl industrial, que tenim un 70 per cent del sòl 
industrial buit, per tant, si volen vindre noves indústries es poden ficar en aquest 
espai que ja està habilitat, que ja el tenim construït. I la moratòria que demanem 
nosaltres no és cap excentricitat. És més, és impossible tindre un polígon industrial 
fet en sis mesos, per tant, no aturem res, sinó que el que demanem és reflexionar. 
Si vol vindre nova indústria, tenen lo 70 per cent del sòl industrial disponible, no 
s’atura res. 

I, en tot cas, diguéssim, doncs, clar, no compartim la solució que vosaltres prete-
neu donar, no?, que és doncs, vinga, que segueixi la festa, que continuem fent nous 
polígons industrials i anant generant i incrementant encara aquest excedent, malba-
ratant recursos públics, en molts casos; malbaratant sòl, que és un bé escàs i és un 
recurs escàs, i més en un territori com lo mediterrani, com lo nostre. 

I, en tot cas, lo que demanem, en definitiva, és aplicar una lògica que ja aplica 
el planejament territorial i el planejament urbanístic. Quan fem un POUM, quan 
revisem un POUM, lo que es fa és aturar les llicències d’activitat, les llicències de 
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nova obra. Per què? Perquè és lo moment en que tots plegats parem, reflexionem i 
intentem, doncs, configurar, amb lo màxim consens possible, quin ha de ser el mo-
del futur. Aquí es demana aplicar la mateixa lògica. Sis mesos d’aturada, d’aquesta 
moratòria, mentrestant fem aquest nou pla i, un cop tinguem aquest nou pla, podem 
continuar avançant cap a la consolidació industrial del territori, que mos farà falta, 
segurament, eh? Venim d’uns índexs de caiguda industrial molt forta, i un país si no 
és industrial no és res, perquè dels serveis no es menja, al final. Es menja de l’agri-
cultura i es menja de la transformació i es menja de la indústria.

Per tant, lamentem molt que aquesta proposta no hagi sigut compartida per la 
majoria de grups parlamentaris i, en tot cas, doncs, dins del que entenem i nosaltres 
desitgem encetar properament, que és lo procés constituent, continuarem intentant 
incidir en aquest procés.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. 
Procedim ara la votació de la proposta.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? 
Cap.
Queda rebutjada per 16 vots en contra i 3 a favor del Grup Parlamentari de la 

CUP i de Catalunya Sí que es Pot.
Procedim a l’últim punt de l’ordre del dia. Abans de procedir, abans no hem parlat, 

quan hem parlat del Projecte de llei de ports no hem dit si es volien tindre per reser-
vades les esmenes del Grup Parlamentari de Ciutadans i el Partit Popular. Entenem 
que sí. Sí? (Pausa.)

D’acord. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
sobre les garanties del compliment de l’acord sobre el cabal del Ter 
(decaiguda)

354-00203/11

Per tant, ja podem passar a l’últim punt, que és: sol·licitud de sessió informativa 
de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les 
garanties del compliment de l’acord sobre el cabal del Ter, presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Sé que hi havia una petició per tal de poder-la tramitar, en este cas, poder-se fer 
la compareixença dintre de la Comissió de Medi Ambient, tenint en compte que es 
tracta d’un tema que és competència de la Comissió de Medi Ambient i de la Co-
missió de Territori.

No sé si la portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot vol afegir...

Hortènsia Grau Juan

No, no, nosaltres... –bé, és la Mesa qui distribueix on van les...–, nosaltres creiem 
que el lògic és que es vegi a la Comissió de Medi Ambient, en tant que tal com es 
van distribuir les competències, tota la qüestió d’aigua, l’ACA, etcètera, van a Medi 
Ambient, igual que residus. Per tant, ja ens està bé.

El que sí que no voldríem és que ara, perquè s’hagi de canviar, que s’allargui el pro-
cediment. És a dir que si l’aprovem aquí, que la presidenta pugui parlar amb el presi-
dent de la comissió i el tràmit es doni per fet. 

No sé si és possible metodològicament? (Pausa.)
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La presidenta

Els qui l’adreceu aquí, em comenta el lletrat, sou el vostre grup parlamentari, no 
és la Mesa. És clar, no és un tema de Mesa, és un tema del grup parlamentari que la 
presenta.

Hortènsia Grau Juan

Doncs, em disculpo.

La presidenta

Ho dic perquè si es vota aquí s’ha de portar aquí i si no, s’ha de passar a l’altra 
comissió, que jo crec que és el que correspondria, tenint en compte l’objecte de la 
matèria.

Hortènsia Grau Juan

Llavors, decau i l’hem de tornar a presentar?

La presidenta

Sí, però és de forma immediata. (Veus de fons.) Podem parlar amb el president de 
la Comissió de Medi Ambient i que ho inclogui en el proper ordre del dia; no està 
convocada encara, tampoc. No hi ha esmenes, no s’ha de publicar...

Hortènsia Grau Juan

Aleshores, el mateix dia que es voti es podria substanciar? És que, a més, és d’un 
altre company que no hi és, vull dir que estic jo prenent la decisió...

La presidenta 

Això ho hem de parlar amb l’altre president de comissió, però, en tot cas, el que 
es podria fer és tractar-ho amb ell, i jo crec que tenint en compte el termini que en-
cara ens queda, no està ni convocada, i jo crec que és possible de poder-ho tractar 
amb el president de la Comissió de Medi Ambient, si us sembla bé.

Hortènsia Grau Juan

D’acord.

La presidenta

D’acord? Per tant, entenem que decau i que la presentareu a la Comissió de Medi 
Ambient.

Moltes gràcies. És tot.
S’aixeca la sessió, i moltes gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i dos minuts.
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